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ALV 

Op 20 april heeft het bestuur de Algemene Ledenvergadering gepland. In een eerdere editie van de 

korfpraat heeft gestaan dat deze vergadering voorlopig zou plaatsvinden op 11 april, maar om 

planningstechnische redenen bleek dit niet mogelijk. 

Al onze leden zijn van harte uitgenodigd om de vergadering fysiek bij te wonen in het clubhuis, om 

20:00 uur starten we. 

De voorlopige agenda is als volgt: 

• Opening 

• Vaststellen agenda 

• Mededelingen van het bestuur 

• Ingekomen stukken 

• Goedkeuring notulen jaarvergadering 12 april 2021 

• Jaarverslagen 2021 

• Beleidsverantwoording 2021 

• Financieel jaaroverzicht en rapport kascommissie 

• Uitreiking jaartrofee 

• Bestuursverkiezing 

• Bestuursplannen 2022 

• Begroting 2022 

• Verkiezing kascommissie 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 

U krijgt nog een uitnodiging in de mail met een uitgebreidere agenda, de notulen van de vorige ALV, 

en alle jaarverslagen en relevante stukken. 

 

We hopen u te zien op de 20e! 

 

 

 

Contributie 

Het ziet er naar uit dat we komend jaar weer lekker kunnen korfballen, en zelfs in een gloednieuw 

sportpark, dus dat wil je uiteraard niet missen! 

 

Wil je toch je lidmaatschap opzeggen, dan moet je dit doen vóór 1 mei door dit schriftelijk of per e-

mail aan het secretariaat doorgeven. Doe je dat niet, dan ben je weer voor een jaar lid. 

Wil je gewoon lid blijven hoef je daar dus niets voor te doen. Wil je wel lid blijven maar niet meer 

korfballen? Geef dit dan ook vóór 1 mei aan, anders blijf je spelend lid! 

 

Het emailadres van de secretaris is secretaris@ckv-excelsior.nl. 

 

Het bestuur 

  

Praatjes en mededelingen 

http://excelsior.nl/
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Nieuwe korfbalmand afmetingen 

Afgelopen week hebben jullie als trouwe Korfpraat lezers een extra bericht ontvangen in verband met 

een zeer belangrijke ontwikkeling welke wij jullie niet wilde onthouden. De korfbalmand dreigt qua 

formaat aangepast te worden door een voorstel van de International Korfball Federation. Hierbij werd 

gevraagd om argumenten tegen deze wijziging in te brengen bij het secretariaat van Excelsior. 

De redacteur van dienst voor deze Korfpraat was zelf ook zeer verrast door dit extra bericht. Maar 

teksten als “reacties versturen voor a.s. vrijdag” in de week van 1 april moeten natuurlijk altijd met de 

nodige scepsis worden gelezen. Het bleek inderdaad te gaan om een 1 april grap. De bedenker(s) van 

de grap zijn er in geslaagd toch enkele Excelsiorleden op het verkeerde been te zetten. Het aantal 

emails met argumenten naar de secretaris was weliswaar beperkt maar uit goede bron is vernomen dat 

meerdere leden er ingetrapt zijn. Zo waren naar het schijnt de ontwerpen voor de nieuwe ledenwerf-

flyers bijna al aangepast naar de nieuwe mandafmetingen. 

Hulde voor dit geweldige initiatief. 

 

CKV Excelsior 100 jaar 

Een Jubileum dat maar geen jubileum werd…… 

20 juni 2020 had de grote dag moeten zijn, maar helaas was Corona de grote spelbreker. De 

voorbereidingen waren 871 dagen voor deze 20ste juni begonnen en er waren grote plannen. Een jaar 

vol activiteiten met alle Excelsior leden, vrienden, sponsors en oud leden. Het 100 jarig jubileum moest 

alles overtreffen! 

In April 2020 stond de wereld op z'n kop en moesten we alles annuleren. 

Einde 2020 waren we hoopvol om de grote jubileumdag te verplaatsen naar 19 juni 2021. De plannen 

werden weer uit de la gehaald, het sein 'Save the Date' naar alle jubileum vrijwilligers gestuurd en de 

leveranciers weer geïnformeerd.  

Helaas liep het anders.... 

Het 101 jarig jubileum dat maar geen jubileum wilde worden werd in vroeg stadium afgezegd. 

Einde 2021 moesten we beslissen over het 102 jarig jubileum. Wat er zou mogen in juni 2022 was nog 

onduidelijk. En zou iedereen een groot feest willen vieren? Met z'n allen in een tent. Dit, samen met de 

herinrichting van sportpark Biesland, was voor het bestuur en ons de reden om het niet te doen. 

'Save the Date'   17 juni 2023 

it giet on 

Excelsior 103 jaar 
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Vriendjestraining en spelochtend 

Er komen weer vriendjestrainingen aan! 

Heb je je kaartje al aan iemand gegeven? Als het goed is, hebben alle kinderen van de jeugdteams 

afgelopen week één of meerder uitnodigingskaartjes gekregen om vriendjes uit te nodigen om mee te 

komen doen. 

Zit je kaartje nog ergens in je tas? Maak de uitnodiging persoonlijk en schrijf je eigen naam eronder en 

geef dit kaartje aan een klasgenoot, buurkind, neefje, nichtje, vriendje, vriendinnetje etc. Als iedereen 

minimaal 1 uitnodiging uitdeelt, bereiken we heel veel nieuwe kinderen! 

De data voor de vriendjestrainingen zijn: 

Dinsdag 12 en donderdag 14 april van 18.00 -19.00 uur 

Dinsdag 19 en donderdag 21 april van 18.00 – 19.00 uur 

We zullen alle nieuwe ouders verwelkomen op het veld en verrassen met een kopje koffie of thee.  

Ook de limonade en fruit voor de kinderen zullen niet ontbreken. 

Leden werven doen we samen! 

Zet daarnaast alvast op de kalender: Spelochtend op zaterdag 23 april van 10.30 tot 12.00 uur voor 

alle kinderen vanaf 2 ½  tot 8 jaar! 

Naast korfbalspelletjes kunnen de kinderen ook knutselen, schminken en springen op het springkussen. 

 

Groetjes van de ledenwerving 

Desirée, Miriam, Nicole, Sofie en Malika 
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Klaverjassen 

Vind je het ook leuk om een kaartje te komen leggen? 

Kom dan naar de klaverjasavond op  

Vrijdagavond 8 april  

Start: 20.00 

Locatie: Clubhuis 

Graag vooraf aanmelden via de website, zodat we weten hoeveel 

deelnemers we verwachten 

aanmelden via de website: 

www.ckv-excelsior.nl 

Voor vragen kan u ook mailen naar: 

nicole.buis@ckv-excelsior.nl 

Deelnemers: 

1. Erik de Koning 9. Jacob vd Spek  17. Joeri Broekhart 

2. Riet de Koning 10. Stefan Dijkgraaf? 18. Bert Buijing 

3. Trees Zonderland 11. Wim vd Linden 19. Bram Kalkman 

4. Monique Beijers 12. Dirka vd Linden 20. Erik vd Kramer 

5. Leen van den Hooff 13. Sjaak vd Linden 21. Lars Nieuwerf 

6. Micke Vrolijk 14. Gerry Voogt 22. Nathan op den Kelder 

7. Willem vd Gaag 15. Henk de Jong 23. Jasper Veerman 

8. Bert Begthel 16. Wil Meeuwisse 24. Johan Zantman? 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/
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Wedstrijden 

Senioren 

Vorige week was een week vol korfbal: op maandag speelde Excelsior 4 in Vlaardingen tegen Twist 2 de 

laatste wedstrijd van het zaalseizoen. Het 4e begon heel sterk en liep uit naar een 6-16 voorsprong, 

waarna de scherpte minder werd en Twist nog terugkwam naar 12-16. Het 4e is daarmee duidelijk 

eerste geworden in de poule, maar omdat het in de reserve 2e klasse wil blijven, is afgezien van de 

promotiewedstrijden. 

Op dinsdag was het heel druk in de Buitenhof, en gelukkig kon daar door medewerking van DES 

gespeeld worden, want de wedstrijd Excelsior 1 – Achilles 1 trok veel publiek. En het werd vooral heel 

spannend. In de eerste helft had Excelsior 1 steeds een kleine voorsprong, maar bij rust had Achilles de 

stand gelijk getrokken (10-10). In de tweede helft was het nu Achilles dat steeds aan de positieve kant 

van de score stond. Met nog 5 minuten te spelen was het 18-18, en vervolgens schoot Excelsior 19-18 

erin, maar alsnog maakte Achilles gelijk: eindstand 19-19.  

Daarna op woensdag in Hoek van Holland ONDO 3 - Excelsior 3, met gelukkig voldoende reserves van 

Excelsior 4. Het werd een uitstekende wedstrijd van het 3e, met goede invalbeurten van Pim, Jikke en 

Lisette (bedankt). In de loop van de 2e helft bouwde het 3e de stand uit naar de voor een positief 

onderling resultaat benodigde voorsprong van 4 punten. Helaas wist ONDO in een chaotische eindfase 

nog een doelpunt te maken, zodat de eindstand op 17-20 uitkwam.  

Daardoor werd het een superspannende zaterdag voor Excelsior 1, 2 en 3, met als doel het bereiken 

van beslissingswedstrijden om promotie voor 1 en 2, en voor Excelsior 3 om juist die wedstrijden om 

degradatie te ontlopen. 

Aan het eind van de dag bleek dat die wedstrijden er niet komen, tot teleurstelling voor Excelsior 1 en 

2, en opluchting voor het 3e. 

In Voorburg eindigden beide wedstrijden tegen VEO 1 en 2 in een nederlaag, waardoor 1 en 2 volgend 

seizoen weer in de 1e resp. reserve 1e klasse zullen uitkomen. 

Excelsior 2 kwam tegen VEO 2 op een grote achterstand van 8 punten, wist dat verschil door het 

inwisselen van reserves wel te verkleinen, maar leed toch met 20-16 een duidelijke nederlaag.  

Bij VEO 1 - Excelsior 1 kwam het tot een spannende eindfase waarin beide ploegen om en om 

scoorden. Maar na 22-22 was de eindsprint door 2 maal een heel snelle goal voor VEO 1, dat won met 

25-22. Hierdoor gaan VEO en Achilles kruiswedstrijden spelen om promotie; met een gelijk aantal 

punten maar minder in het onderling resultaat eindigt Excelsior 1 als 3e in de poule. 

In de Buitenhof speelde Excelsior 3 tegen het sterke GKV 2, een wedstrijd waarin een gelijkspel genoeg 

was voor zekere handhaving. Ook hier werden de aanwezige sterke wissels ingezet, en leek een 

gelijkspel erin te zitten, maar in de laatste seconde maakte GKV 2 toch 16-17. Gelukkig bleek een paar 

uur later dat de uitslag ONDO 3 – Fortuna 4 in het voordeel van Excelsior 3 uitpakte, en het 3e zich 

handhaaft in de reserve 2e klasse. Fortuna en ONDO gaan nu spelen om degradatie. 

Dit laatste weekend waren Excelsior 4 en 9 al uitgespeeld, maar in de Buitenhof zorgden Excelsior 7 en 

6 nog voor heel spannende wedstrijden. 

Excelsior 7 ging gelijk op met IJsselvogels 5, maar wist – en niet voor het eerst dit seizoen – in de 

eindfase de winst naar zich toe te trekken met 13-12. 

Excelsior 6 speelde een goede wedstrijd tegen de koploper Movado 4, met Hanna (weekje terug uit de 

VS), en invalsters Demi en Nynke. De hele wedstrijd had het 4e een voorsprong, maar in de allerlaatste 

seconden werd het toch nog 20-20, waarmee het 6e als enige een punt pakte van Movado. 

In de uitwedstrijden speelde Excelsior 8 in Sassenheim een gemakkelijke wedstrijd tegen TOP 7; na een 

4-11 ruststand werd het een 10-17 overwinning. Als afsluiting van het zaalseizoen had Excelsior 5 nog 

Wedstrijdsecretariaat 
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een avondwedstrijd in Alblasserdam tegen Kinderdijk 3, met Lucia en Nathan als reserves en Lotte in 

haar 2e wedstrijd van de dag, eindigde dit in een 12-12 gelijkspel, waardoor beide ploegen samen in 

de middenmoot van de klasse eindigen. 

 

Veldcompetitie voorjaar 

En dan gaan we weer heel snel over naar de veldcompetitie, de resterende 6 wedstrijden van Excelsior 

1 t/m 6 in hun doorlopende competities en een nieuwe voorjaarscompetitie voor Excelsior 7, 8 en 9. 

Attentie: de speeldata zijn: 23 april, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 11 juni en 18 juni. 

Het wedstrijdprogramma wordt deze week definitief, en komt dan ook in de app. Omdat de maanden 

april, mei en juni vol zitten met vakanties en feestdagen een dringend verzoek mij z.s.m. te laten weten 

als je verhinderd bent, want ook het verplaatsen van wedstrijden is in deze periode geen sinecure. 

 

Trainingen 

Deze week (4-8 april) zijn er geen trainingen (een deel van het materiaal moet weer van de zalen naar 

het veld overgebracht worden), en vanaf dinsdag 12 april gaan we weer buiten trainen, op onze nieuwe 

veldaccommodatie (zie daarvoor het schema). Mochten teams/trainers deze week wel buiten willen 

starten, dan kan dat vanaf donderdag. 

Oefenwedstrijden zijn (nog) niet ingepland, vanwege onzekerheid over verlenging van de 

zaalcompetitie, incompleet zijn van teams (16 april is paaszaterdag). Wil je als team spelen, is je team 

op 16 april of een trainingsavond compleet, dan kunnen we kijken of er onderling een wedstrijd 

afgesproken kan worden. 

 

oe de  

Willeke 

 

Junioren 

Het zaalseizoen zit er voor de meeste teams op, zo ook voor onze junioren. Voor de breedtesport was 

het een seizoen waar het aantal gespeelde wedstrijden per team binnen een poule erg kon verschillen. 

Zo gingen er veel wedstrijden van de A1 helaas niet door i.v.m. coronabesmettingen bij de 

tegenstanders. Toch werden er nog een aantal leuke wedstrijden gespeeld. Excelsior A1 heeft de lijn 

van het veldseizoen najaar voortgezet in de zaal, en eindigde mooi bovenaan hun poule. Doordat de 

laatste wedstrijd geen doorgang vond werd dit feestje helaas nog niet gevierd, maar gelukkig staat er 

nog een veldseizoen voor de deur waarin dit ingehaald kan worden. Voor Excelsior A2 gingen wat 

meer wedstrijden door. Het spel was vaak leuk en met wisselende resultaten werd het zaalseizoen op 

een mooie 3e plek afgesloten.   
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Poule A-032 

#  Team  WG P W V G  DV  DT  

1  Excelsior (D) A1  6  10  5  1  0  79  43  

2  ALO A2  5  7  3  1  1  52  51  

3  Fortuna/Delta Logistiek A5  5  6  3  2  0  62  48  

4  DVS '69 A1  6  6  3  3  0  61  71  

5  Ten Donck A1  6  3  1  4  1  52  61  

6  Thor (R) A1  3  2  1  2  0  37  52  

7  KCC/CK Kozijnen A3  3  0  0  3  0  22  39  

 

Poule A-035 

#  Team  WG P W V G  DV  DT  

1  De Meervogels A2  8  14  7  1  0  115  83  

2  Avanti/Post Makelaardij A4  8  13  6  1  1  115  63  

3  Excelsior (D) A2  9  10  5  4  0  91  78  

4  TOP/LITTA A7  8  9  4  3  1  78  76  

5  VEO A3  9  6  3  6  0  92  108  

6  Pernix A3  8  4  2  6  0  73  103  

7  Vriendenschaar (B) A3  8  2  1  7  0  65  118  

 

Terwijl de restjes sneeuw aan het smelten zijn, staat het veldseizoen alweer voor de deur. Hopen op 

lekkere zaterdagen op het vernieuwde veld. De komende week wordt er niet getraind. Vanaf dinsdag 

12 april starten de veldtrainingen voor de A1 en A2. De definitieve tijden volgen binnenkort. Er wordt 

nog gekeken of er 16 april (onderlinge) oefenwedstrijden zullen plaatsvinden, ook afhankelijk van de 

beschikbaarheid tijdens het paasweekend. Zaterdag 23 april start de competitie met de onderstaande 

poule-indelingen. 

Poule A-051 

ALO A2 

Dijkvogels A2 

Excelsior (D) A1 

Fortuna/Delta Logistiek A5 
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Wedstrijden 

 

Poule A-057 

Excelsior A2 

Fortuna/Delta Logistiek A6 

GKV (H) A2 

VEO A3 

 

 

Jeugd 

Afgelopen zaterdag kwam een einde aan de zaalcompetitie voor de B tm F teams. De E3 wist op het 

laatste moment het kampioenschap binnen te halen. Dit betekent dat wij ook weer de zaal gaan 

inruilen voor ons prachtige (mooie) nieuw aangelegde sportpark. De eerste veldtraining voor de B1 

t/m F3 zal zijn op donderdag 7 april. Het trainingsschema is verderop in het clubblad opgenomen. 

As zaterdag 9 april zullen de B1 t/m F3 allemaal een oefenwedstrijd spelen en Lisette en Nicole hebben 

allemaal thuiswedstrijden geregeld! De nieuwe velden kunnen dan gelijk in gebruik worden genomen! 

zaterdag 9 april Oefenwedstrijden         

  Aanwezig Aanvang Scheidsrechter Coach Locatie 

B1- Kinderdijk B1 11.45 12.30 Erik de K Vito, Jazz Biesland veld 1 

B2- RWA B2 11.45 12.30 Marijn M Sanne, Merit, Emily Biesland veld 2 

B3 - Twist B2 9.45 10.30 volgt Yara Biesland veld 4 

C1 - Madjoe C1 10.45 11.30 Robin vd K Okker, Iris Biesland veld 1 

C2 - Twist C1 9.45 10.30 Hessel Pauline, Elvira Biesland veld 1 

C3- RWA C3 10.45 11.30 Marijn M Johan, Nynke, Koen Biesland veld 3 

D1 -Twist D1 9.00 9.30 Hessel Marieke Biesland veld 1 

D2 - Madjoe D1 10.45 11.30 Erik de K Lisette, Nicole Biesland veld 2 

D3 - Dunas D3 9.00 9.30 Robin vd K Robert, Martin Biesland veld 2 

D4 - Olympia D2 9.00 9.30 volgt Marco, Fabienne Biesland veld 4 

E1 - RWA E1 9.00 9.30 Erik de K Pim, Maud Biesland veld 3 

E2 - Veo E3 9.45 10.30 Marijn M Astrid, Britt, Josyne Biesland veld 2 

E3 - RWA E4 9.45 10.30 volgt Renzo, Sten Biesland veld 3 

F1 - Madjoe F1 9.45 10.30 Yra L Maarten, Zoë, Fenna Biesland veld 3 

F2 - Veo F1 9.45 10.30 volgt Simon Biesland veld 2 

F3 - RWA F1 9.00 9.30 Yra L Moniek Biesland veld 3 

donderdag 14 april Vertrek Aanvang  Scheidsrechter Coach Locatie 

Madjoe B1 - B1 17.30 19.00   Vito, Jazz 
Rijnsburg, 

Waardlaan 

 

Veld 1 is het hoofdveld direct bij de kantine 

Veld 2 is het veld voor de (oude) garageboxen; met dugouts 

Veld 3 is het veld achter het hoofdveld 

Veld 4 is het veld achter veld 3 
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Ballen terug naar het veld 

Aan het begin van het zaalseizoen heeft ieder team een tas met ballen ontvangen. Zouden de coaches 

willen zorgen dat ieder team weer een complete tas naar het veld mee brengt? Tijdens het veldseizoen 

blijven alle ballen op het veld liggen. Er worden dan geen ballen meer aan kinderen mee naar huis 

gegeven. Op het veld is genoeg opbergruimte gecreëerd om de ballen per team op te ruimen. En met 

de aanleg van de nieuwe velden heeft Excelsior ook geïnvesteerd in een nieuwe garagebox. De 

garagebox staat langs het nieuwe veld 2. Er zal komende weken worden aangegeven waar je het 

materiaal voor de diverse velden kunt vinden. Dit geldt ook voor de trainingen. Omdat de nieuwe 

velden nog tijd nodig hebben om in te klinken ligt er veel zand op de velden. De velden moeten de 

eerste tijd wekelijks worden geveegd. Dit betekent dat na iedere laatste training de kunstgrasvoeten 

aan de zijkant gelegd moeten worden. Ook dit zal worden aangegeven. Nieuw is ook dat 

kunstgrasvoeten bij een veld blijven. Bij het opstellen van het trainingsschema is rekening gehouden 

welk team waar traint. Onderstaand de uitgegeven balnummers aan de D t/m pinquins: 

D1 D2 D3 D4 

1431 1006 2005 1912 

416 1001 1201 1005 

925 1603 953 1105 

406 1907 613 1002 

1105 1601 2004 402 

1433 1604 1808 1106 

2003 1603 1605 1421 

1906 1004 2103 2102 

1602     2105 

Totaal 9 Totaal 8 Totaal 8 Totaal 9 

    

E1 E2 E3 Pinq 

1501 1701 1901 1701 

1703 1902 1903 1302 

1504 2002 1502 1703 

403 1702 1904 1703 

1432 PE2 1501 1309 

1803   1503 1705 

Totaal 6 Totaal 5 Totaal 6 1709 

      1701 

F1 F2 F3 1702 

1703 1311 1201 1704 

308 809 803 1708 

1207 1307 712 1707 

1206 1202 1201 802 

804 712 1203 301 

715 1204 1311 801 

Totaal 6 Totaal 6 Totaal 6 309 

      1313 

      705 

      Totaal 18 
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B1: 6 ballen; B2 5 ballen; B3 5 ballen 

C1: 6 ballen; C2 6 ballen; C3 5 ballen 

Dan kan het zijn dat jullie ballen missen want ook dit zaalseizoen zijn er weer een (groot) aantal 

exemplaren blijven liggen in de Buitenhof. Gelukkig heeft het CLD zich ontfermd over maar liefst 5 K4 

ballen en 1 K3; afgelopen zaterdag heeft Erik een K4 bal gevonden en in de kofferbak liggen ook nog 3 

K5 exemplaren! Excelsior heeft ongeveer 10 jaar geleden gekozen om ieder team een ballentas te 

geven met ballen per team. De vereniging blijft natuurlijk niet ballen kopen omdat er slordig mee 

wordt omgegaan. 

Veldcompetitie voorjaar 

Het KNKV heeft de indeling voor het veldseizoen gemaakt en de wedstrijdsecretariaten zijn nu bezig 

om zoveel mogelijk wedstrijden op voor Excelsior gunstige tijdstippen te plannen. De 

voorjaarscompetitie zal er 1 zijn met “gaten” in de tijd: door feestdagen in de maanden april, mei en 

juni en de meivakantie zal er worden gespeeld op de volgende zaterdagen: 

23 april; weet je nu al dat je dan op vakantie bent? Meldt dit dan snel aan de afbeladressen. Mogelijk 

kunnen zij dan proberen om een wedstrijd te verplaatsen 

14, 21 en 28 mei (weekend van Hemelvaart); weet je nu al dat je dan op vakantie bent? Meldt dit dan 

snel aan de afbeladressen. Mogelijk kunnen zij dan proberen om een wedstrijd te verplaatsen 

11 en 18 juni 

 

Schoolkorfbal vrijdag 20 mei 2022 van 16:00 t/m 19:00 

Er wordt weer een Schoolkorfbaltoernooi georganiseerd op het sportpark Biesland door Excelsior, 

Fortuna en DES. Het mag weer!!! Deze zal worden gehouden op vrijdagmiddag/avond: 20 mei van 

16:00 uur tot 19:00 uur. Op deze middag/avond kan Excelsior jouw hulp hard gebruiken, denk onder 

andere aan het fluiten van de wedstrijden, het begeleiden van een team, klaarzetten en opruimen van 

palen en lijnen; verkoop in de kantine. Kortom er is genoeg te doen die middag/avond. Graag willen wij 

je dan ook vragen om deze middag/avond alvast vrij te houden, indien mogelijk natuurlijk, en je te 

zijner tijd op te geven om te kunnen helpen. 
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Uitslagen zaterdag 2 april 

klasse  wedstrijd  Uitslagen     

1Ea Excelsior 1 - Achilles 1 19 19 dinsdag 29/3 

R2La Excelsior 3 - GKV 2 16 17   

R4Sb Excelsior 6 - Movado 4 20 20   

S-045 Excelsior 7 - IJsselvogels 5 13 12   

B1Fa Excelsior B1 - Korbis B1 8 9   

C-043 Excelsior C2 - Dijkvogels C1 5 9   

D-048 Excelsior D1 - Nieuwerkerk D4 4 4   

D-055 Excelsior D4 - KOAG D3 11 0   

E-082 Excelsior E2 - ODO E3 8 3   

E-085 Excelsior E3 - Valto E5 3 6   

F-036 Excelsior F1 - ODO F1 30 3   

klasse  wedstrijd        

1Ea VEO 1- Excelsior 1 25 22   

R1Fa VEO 2 - Excelsior 2 20 16   

R2La ONDO 3 - Excelsior 3 17 20 woensdag 30/3 

R2Mb Twist 2 - Excelsior 4 12 16 maandag 28/3 

R3Rb Kinderdijk 3 - Excelsior 5 12 12   

S-037 TOP/LITTA 7 - Excelsior 8 10 17   

B-040 Phoenix B3 - Excelsior B2 9 11   

D-049 Valto D3 - Excelsior D2 1 11   

E-079 WION E1 - Excelsior E1 7 7   

F-045 Maassluis F3 - Excelsior F3 1 13   
 

Wedstrijdverslagen 

E3 KAMPIOEN!!! 

 

E3 tegen Valto, jaja een echte kampioenswedstijd. Als wij winnen of gelijk spelen zouden we kampioen 

zijn en KVS de nummer 2 niet. Maar goed Valto was zeker geen makkelijke ploeg, ze stonden 3e met 

maar 2 punten achter ons. De vorige wedstrijd tegen Valto hadden we ook nog eens verloren. Heel 

spannend dus. Het praatje voor de wedstrijd was ook duidelijk. Als wij willen winnen moeten wij vanaf 

het begin er bij zijn. Goed gooien, vangen en vooral fel op de bal en goed meelopen met je 

tegenstander.  

De wedstrijd begint, onze toppers van de E3 hadden goed geluisterd en waren vanaf het begin er bij. 

We gaven weinig kansen weg en gooide goed. Heel snel versierde Lizz een strafworp welke ze ook zelf 

mocht nemen, 1-0! Verder spelen, 2-0! Dat gaat goed. We bleven goed aanvallen en de verdediging zat 

best goed dicht. We gaven helaas wel een paar strafworpen aan de tegenstander maar gelukkig waren 

de meeste mis. 2-1. De tweede helft begon. Hier werd het chaotisch. Valto kwam gelijk 2-2. Er 

Wedstrijden 
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gebeurde toen van alles en nog wat in de tweede helft, de volgorde die weet ik even niet meer door de 

hectiek. Ivar voelde zich niet lekker, Lizz was ziek geweest en kon echt even niet verder, Ezra kreeg een 

bloedneus, Sigi speelde met ons mee en we kregen te horen dat KVS had verloren! Wat betekende dat 

we al kampioen            waren maar dat als Valto zou winnen zij ook kampioen zouden worden. Dat alles 

was denk ik iets te veel voor onze toppers. We bleven zeker goed spelen maar de tegenstander had 

aan de overwinning geroken, we kwamen achter, kwamen weer gelijk door een mooie bal van Krijn 

maar daarna lukte het niet zo meer. De laatste paar minuten scoorde Valto toch nog een paar keer 

waardoor we de wedstrijd verloren. Maaaaarrrr omdat KVS verloren had stonden we nu gelijk met Valto 

op de eerste plaats We ZIJN KAMPIOEN!!!                           Wat goed van jullie E3! Het hele zaalseizoen elke 

wedstrijd er  voor gevochten, mooie wedstrijden gespeeld de coaches in de stress gebracht en dan 

toch weer winnen. Alle ups en downs hebben we gehad en uiteindelijk verdient kampioen. Kan niet 

anders dan heel erg trots zijn op jullie en jullie mogen ook zeker trots zijn op je zelf! Geniet er van E3! 

Op het veld gaan we weer verder knallen! 

E2 

Vanochtend vroeg om 9.00u verzamelde we voor de wedstrijd tegen ODO E3. Het was echt even 

wakker worden voor de meeste kids. Helaas was Eduard ziek en gingen we met z'n 5en van start.  

De wedstrijd was een erg leuke om te zien. Er werd goed gekeken of we in de aanval rond konden 

spelen en ook werd de doorloopbal regelmatig geprobeerd. De teams waren best gewaagd aan elkaar 

maar wij waren net iets sneller in de omschakeling van verdediging naar aanval, waardoor we snel 

nieuwe kansen kregen. Leuk dat het zo goed gaat E2, super!!! 

De uitslag was 8-5              

C2 

De C2 was 2 weken vrij geweest en misschien vergeten hoe het ook alweer was om een wedstrijd te 

spelen. We kwamen niet echt op gang en het lengte verschil met sommige heren hielp ook niet echt. 

Tweede helft bleven we wel knokken maar de ballen gingen er gewoon niet in. Helaas verloren met 5-9 

maar we gaan tweede helft veld er gewoon opnieuw helemaal voor! Vanavond dan maar alle energie 

eruit gooien bij ons teamuitje. Gefeliciteerd E3 namens de C2!                

F3 

De F3 mocht vandaag afreizen naar Maassluis. Nou is dat niet heel ver maar toch hebben we heen 

terug bijna twee uur in de auto gezeten.  

Omdat het nog onzeker was of iedereen deze week present zou zijn, was Dara van te voren gevraagd 

of ze mee zou willen doen. Heel fijn Dara!  

We gingen vandaag fel van start en stonden al vrij snel 3-0 voor waardoor Maassluis een super speler 

in mocht brengen. Nu werd het voor ons al een stukje moeilijker maar we wisten door goed over te 

spelen en door goed om ons heen te kijken, de juiste speler te vinden die vrij stond. Hierdoor hebben 

we heel wat mooie doelpunten gezien en hebben we gewonnen met 14-1. Super goed gedaan F3! 

D2 

De D2 ging met 2 invallers Beau en Demian naar de return tegen Valto. Waar het vorige keer een hele 

spannende wedstrijd was en we in de laatste 10 seconden de winnende scoorde was het een hele 

andere wedstrijd. 

Afgelopen weken veel getraind op verdedigen en voor verdedigen en dat gaat steeds beter. Door de 

combinatie er overal bij zijn in de verdediging en voor verdedigen had Valto niet heel veel te vertellen 

in hun aanval. 

Het 1e aanvalsvak had het wat moeilijker doordat Valto daar 3 best lange kinderen had staan. De ballen 

kwamen soms net niet goed aan, maar de aanvallen en de ideeën waren goed.  

Het 2e aanvalsvak had het wat makkelijker en konden daardoor makkelijker de aanval opzetten. En daar 

kwamen toch een paar mooie acties uit. 
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De uitslag was 1-11. Een hele mooie overwinning. Beau en Demian en Milou bedankt voor het invallen 

en reserve staan. 

Als coach is dit zo leuk om te zien dat wat we trainen er steeds beter uitkomt.  

 

F1 

De F1 mocht zaterdag tegen ODO F1 spelen en wat hadden ze er zin in! Ze gingen super goed van 

start en na 10 min stond het al 7-1 dit is de hele wedstrijd zo door gegaan. Ze hebben super goed 

overgespeeld en keken naar elkaar en uiteindelijk had iedereen ook gescoord. We hebben zelfs 30 

doelpunten gemaakt! Super Trots op de kids en heel gaaf om te zien dat ze zo met elkaar gegroeid zijn 

deze zaal periode. Fenne bedankt voor het invallen en op naar het tweede helft veld! 
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Opstellingen 

Zaterdag 9 april 

team teamleden afwezig Reserve / invallers 

1/2 
Anouk V, Emily, Femke, Iris, Jazz, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin 

Fabian G, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Rik, Ryan, Tjarko, Wouter 
  

3 
Demi, Jill G, Jill K, Marieke, Noa, Yara 

Fabian M, Joost, Sven, Vito, Wayne 
  

4 
Astrid, Jikke, Joyce, Lisette E, Pauline, Sharmaine 

Ben, Erik V, Frank, Jesse, Pim de J, Simon 
  

5 
Elke, Floor H, Floor de J, Lotte 

Bart-Jan, Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Pim V 
  

6 
Cynthia, Gina, Minoesch 

Bart, Daan, Kevin, Mart, Pim S, Sander d H 
  

7 
Anouk L, Bernice, Danique, Linda, Lucia, Yra 

Hessel, Jordi, Mark J, Marijn, Rick H, Sander v V, Ties, Tim H 
  

8 
Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Rachelle, Roxanne 

Koen T, Nathan, Lars, Wesley, Thijs 
  

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Fabien, Nathalie, Veronique 

Erik de K, Harrie, Mario, Micke, Rob, Robert 
  

A1 
Dani, Inger, Lucia, Sanne 

Bram, Mark, Milan, Nico, Paul, Piet  
  

A2 
Aniek, Lieselotte, Maud, Esmee 

Gijs, Jay, Leo, Olivier, Sander, Thom 
  

B1 
Demi, Fenna, Joya, Romy, Zoë 

David, Martin, Thijs, Finnian 
  

B2 Britt, Cristina, Eline T., Hennieke, Jeslyn, Josyne, Lizzy, Maya, Sofie Vo.  Marlou (B3) 

B3 
Anne, Marlou 

Jasper, Justin, Nick, Rick, Sten 
 Hennieke (B2), Jeslyn (B2) 

C1 
Elize, Lise, Nathalie, Yara, Zonne 

Demian, Jurjen, Mees, Micha, Stefan 
  

C2 
Evi N., Femke, Lisa, Mijke, Sanne H., Stephanie 

Bjorn, Daniël, Marten, Tijn 
  

C3 
Brigitte, Merle, Sophie P, Mariana. 

Justin, Senne, Thomas, Vince 
  

D1 
Amber, Fiene, Milou, Roos, Yessica, Sem 

Jip, Jop, Rob 
Roos Evi 

D2 
Evi E, Rebecca, Sara, Tess 

Anthony, Erik, Otis, Reinout 
  

D3 
Cyara, Luz, Olivia, Sanne vd H. 

Beau, Jens, Kai, Thomas, Yannick 
Sanne, Olivia? Tess, Sara?, Rebecca? 

D4 
Erlijn, Fenna, Flore, Sanne v. N, Lieve 

Sieme 
 

 

Otis, Reinout, Erik, Anthony 

E1 
Hannah, Nora, Sophie 

Daan, Ramon 
  

E2 
Britt, Dorien 

Eduard, Noud, Tom, Wouter  
  

E3 
Ezra, Lizz 

Ivar, Krijn, Thomas P. 
  

F1 
Evi V, Sigi 

Arthur, Mika, Twan 
Mika Tatum? 

F2 
Dara, Fenne 

Daaf, Dex, Finn, Luuk 
  

F3 Anouk, Elise, Puck, Tatum, Rufus    

 

 

 

AFBELLEN? (liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via bijstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld worden voor een wedstrijd. 
De telefoonnummers worden alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de 
Korfpraat.  
Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris of dagdienst. 
* afmelden d.m.v. app op woensdag tussen 18:00 en 19:00. 
Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na woensdag worden 
afgebeld. 

Senioren-spelers Willeke  

Junioren A spelers Thijs*  

Aspiranten B spelers Jazz*  

Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

Aspiranten C spelers Okker*  

Pupillen D spelers Robert  

Pupillen D, E & F scheidsrechters Erik  

Pupillen E & F spelers Nicole*  
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 Wedstrijdprogramma 

Zie oefenwedstrijdschema bij Jeugd. 

Geen overige wedstrijden. 
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  dinsdag  woensdag donderdag    

  Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 1 Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4   

18.00-18.30   
E1/E2/E3, 

F1/F2/F3 
D1, D2 D3, D4 

  

B1 
E1/E2/E3, 

F1/F2/F3 
D1, D2  D3, D4  

18.00-18.30 

18.30-19.00     18.30-19.00 

19.00-19.30 

B1 

 C1, C2, C3 

A1, A2 B2/B3 

  

S3, C1 C2, C3 A1, A2 

19.00-

19.30 

19.30-

20.00 

19.00-19.30 

19.30-20.00 

S3 

C2, C3   19.30-20.00 

20.00-20.15 
 

S7/S8 S6 

  

S4 

  

S7, S8 

  
20.00-

20.15 
20.00-20.30 

20.15-20.30 

S9 

    
20.15-

20.30 
20.15-21.15 

20.30-21.00 

S1/S2 S1/S2 

S5/S6  

  20.30-21.00 

21.00-21.15           21.00-21.15 

21.15-21.30           21.15-21.30 

21.30-22.00        21.30-22.00 

Veld 1 is het hoofdveld direct bij de kantine 

Veld 2 is het veld voor de (oude) garageboxen; met dugouts 

Veld 3 is het veld achter het hoofdveld 

Veld 4 is het veld achter veld 3 

 

Deze week alleen trainingen voor de B1 t/m F3 op donderdag 7 april. 

 

Trainingstijden veld 
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DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Plateelstraat 14 

 2613 PS  Delft 

LEDENADMINISTRATIE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTROUWENSPERSOON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMMODATIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL MEDIA  

   

COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

bericht over wedstrijdschema’s en trainingstijden, 

maar ook over belangrijke mededelingen en 

nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marit Nieuwerf, 

Sabine Nolet 

KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

Okker van Batenburg 

Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

Job van den Berg 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat: 

secretaris@ckv-excelsior.nl 

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

  

  

  

  

 

Kalenders & roosters 
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